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في  والقمح  األرز  انتاج محصولى  المياه على  اإلقتصادية لروابط مستخدمى  اآلثار  دراسة 
مركز كفر الشيخ

فتحية رضوان سالم ، محمود محمد فواز و أحمد محمد ابراهيم السقا*
قسم االقتصاد الزراعى - كلية الزراعة - جامعة كفرالشيخ - مصر

الزراعة املستهلك  ويعتبر قطاع  الطبيعية هذا  الزراعية  الواضحة في مواردها  الندرة  ذات  الدول  تعد مصر من 
من  املتاح  جملة  وتبلغ  سنويا،  للمياه  الفعلى  االستهالك  جملة  من   %79.8 يستهلك  حيث  للمياه  الرئيسى 
النيل حسب  لنهر  السنوى  االيراد  متثل  م3  مليار   55.5 منها  م3  مليار   80.68 نحو  حاليا  في مصر  املائية  املوارد 
إتفاقية التقاسم املشترك ملياه النيل بني مصر والسودان عام 1959م، يستهدف البحث التعرف على دور روابط 
كفر  محافظة  في  املياه  استخدام  كفاءة  ومقارنة  قياس  خالل  من  وذلك  مستوياتها  بكافة  املياه  مستخدمي 
الشيخ داخل وخارج تلك الروابط على مستوى ترع التوزيع الفرعية وعلى مستوى املساقى وتقدير دوال االنتاج 
للعناصر االنتاجية حملصولى األرز والقمح مبركز كفر الشيخ كما مت تقدير الكفاءة التكنولوجية بإستخدام أسلوب 
فاريل بإستخدام عينة الدراسة، ومتثلت أهم النتائج فى وجود فواقد من املوارد اإلنتاجية املستخدمة في العملية 
العمل،  ساعات  عدد  من  ساعة   31.16 بنحو  قدرت  املطورة  مثيلتها  عن  املطورة  غير  االرز  حقول  في  اإلنتاجية 
وأظهرت النتائج وجود اسراف في استخدام املوارد املائية في احلقول غير املطورة عن مثيلتها في احلقول املطورة 
بنحو 919.75 م3 كمتوسط لكمية املياه املستخدمة في حقول االرز وهذا يعد اهدار للموارد املائية، كما اظهرت 
املطورة عن  القمح غير  اإلنتاجية في حقول  العملية  في  املستخدمة  اإلنتاجية  املوارد  فواقد من  وجود  النتائج 
في  املائية  املوارد  استخدام  في  اسراف  وجود  العمل،  ساعات  عدد  من  8.18ساعة  بنحو  قدرت  املطورة  مثيلتها 
احلقول غير املطورة عن مثيلتها في احلقول املطورة بنحو 640.68م3 كمتوسط لكمية املياه املستخدمة في حقول 

القمح وهذا يعد اهدار للموارد املائية.

الكلمات اإلفتتاحية: دراسة، اآلثار االقتصادية، روابط مستخدمى املياه، زراعة، األرز، والقمح.

مقدمة                                                                                     

الزراعية  مواردها  في  الواضحة  الندرة  ذات  الدول  من  مصر  تعد 
الطبيعية (خاصة مورد املياه) هذا ويعتبر قطاع الزراعة املستهلك 
االستهالك  جملة  من   %79.8 يستهلك  حيث  للمياه  الرئيسى 
الفعلى للمياه سنويا، وتبلغ جملة املتاح من املوارد املائية في مصر 
حاليا نحو80.68 مليار م3 منها 55.5 مليار م3 متثل اإليراد السنوى 
لنهر النيل حسب إتفاقية التقاسم املشترك ملياه النيل بني مصر 
من إجمالي موارد  والسودان عام 1959م، والتى متثل نحو %68.79 
بعض  الى  باإلضافة   ،(2017 الرى،  (وزارة  العذبة  املياه  من  مصر 
املصادر االخرى منها مياه الصرف الزراعى والتى تستخدم مباشرة 
او بعد خلطها مع مياه النيل بنسب معينة، واملياه اجلوفية التى 
االمطار،  هطول  معدالت  انخفاض  مع  لالستنزاف  حاليا  تتعرض 
في الوقت الذى زاد فيه الطلب على املياه بسبب الزيادة السكنية 
حيث  مبصر  املياه  من  الفرد  نصيب  تناقص  الى  ادى  مما  املستمرة، 
قدر بنحو584 م3 سنوياً عام 2017م، ومتوقع ان تقل هذه الكمية 
ضمن  مصر  تصنف  لذلك  للفرد،  سنوياً  528م3  الى  2025م  عام 
حملدودية  ونظراً   ،(2018، وأخرون  الدين  (جمال  املائى  الفقر  دول 
املياه يجب االقتصاد في استخدامها والعمل على حتسني كفاءة 
اولويات  الرى تتصدر  الذى جعل مشكلة مياه  استخدامها، األمر 
فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  الزراعية،  السياسة  واضعى  اهتمام 

مازالت  اذ  تساؤل،  محل  يظل  املورد  لهذا  املستدام  االستخدام 
يحد  الذى  االمر  محدودة  الرى  اعمال  في  املياه  استخدام  كفاءة 
االراضى مستقبالً،  املزيد من  التوسع في استصالح  امكانية  من 
ويحد من قدرات القطاع الزراعى على احداث معدالت عالية للنمو. 
كفاءة  في  الواضح  االنخفاض  أن  الى  املتاحة  املعلومات  وتشير 
اساسيني  عاملني  الى  يرجع  املصرية  الزراعة  في  املياه  استخدام 
نقل  من خالل منظومة  املائية  الفواقد  ارتفاع  في  أولهما  يتمثل 
الراهن  الوقت  في  تتعدى  ال  املياه  نقل  كفاءة  ان  اذ  املياه،  وتوزيع 
الرى  نظم  كفاءة  في  الواضح  التدنى  فى  وثانيهما   ،%70 معدل 
احلقلى لتصل في املتوسط الى نحو 50% نتيجة االسراف في مياه 

الرى (وزارة الزراعة،2009 ).

مما دفع مصر الى تبنى سياسات تهدف الى البحث عن مصادر 
عائدها  لتعظيم  املياه  هذه  استخدام  وترشيد  الرى،  ملياه  جديدة 
اإلقتصادى من ناحية اخرى ، وذلك بإتباع نظم الرى احلديثة واملتمثلة 
في نظم الرى الضغطى بالتنقيط او الرش باملناطق املستصلحة 
باألراضي  (بالغمر)  التقليدى  الرى السطحى  حديثا، وكذا تطوير 

القدمية بالوادى والدلتا (خليفة وأخرون،2010).

طبوغرافية  باختالف  عامة  بصفه  الرى  نظم  وتختلف 
الزروع  ونوع  املناخية  والظروف  التربة  ونوع  الزراعية  الرقعة 
األراضي  لطبيعة  ونظرا  إنتاجها،  في  املستخدمة  والتكنولوجيا 
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القدمية وخصائص التربة باألراضي اجلديدة مبحافظة كفر الشيخ 
الضرورى  من  كان  لذا  السطحى،  الرى  نظام  استخدام  تستلزم 
والتى  الترابية  واملراوى  املساقى  بتحويل  وذلك  النظام  هذا  تطوير 
او  مبطنة  مرفوعة  قنوات  الى  واألراضي  املياه  اهدار  الى  تؤدى 
او  بالديزل  تدار  موحدة  ثابتة  رى  االت  مع  مبوبة  مواسير  خطوط 
ذات  النقالى  الرى  ألالت  املزارعني  استخدام  من  بدالً  الكهرباء 
الفدان  لرى  الالزمة  الساعات  من  تزيد  والتى  احملدودة  القدرة 
زيادة  الى  ادى  مما  املزارع،  على  الرى  وتكاليف  اعباء  من  وتزيد 
املساقى  حتى  الفرعية  الترع  من  بداًء  املياه  وتوزيع  نقل  كفاءة 
استخدام  كفاءة  رفع  الى  بدوره  ادى  والذى  واملراوى،  اخلصوصية 
املياه في نظام الرى السطحى التقليدى من 50% الى مايتراوح بني 

75-80% في الزمامات التى مت تطويرها (وزارة الرى،2010).

مشكلة البحث                                                                         

زيادة  أهمها  احملاور  من  مجموعة  في  البحث  مشكلة  تتمثل 
عدم  الى  يؤدى  والذى  املزارعني  بني  املياه  استخدام  في  اإلسراف 
املائية في  لزيادة االحتياجات  الترع، ونتيجة  الى نهايات  املياه  وصول 
مصر بصفة عامة، وحملافظة كفر الشيخ بصفة خاصة حيث انها من 
احملافظات الشمالية التى تقع في نهايات النيل من فرع رشيد والتساع 
ومن  االول  املقام  في  زراعية  محافظة  ألنها  فيها  املزروعة  املساحة 
إنتاج االرز والذى يحتاج لكميات مياه كبيرة، مما  أولى احملافظات في 
كانت مصارف صرف  املصارف سواء  من  الرى  عن  البحث  الى  يدفع 
مع  التربة  خصوبة  فقد  الى  يؤدى  والذى  صحى  صرف  او  زراعى 
التصلها  التى  األراضي  من  اخرى  مساحات  تبوير  الى  ويؤدى  الوقت 
اى مياه جيدة للرى، مما يحد من قدرة القطاع الزراعى على الوصول 
اإلنتاجية  الكفاءة  انخفاض  عليه  يترتب  والذى  عالية،  منو  ملعدالت 

لإلراضى الزراعية مبحافظة كفر الشيخ.

أهداف البحث                                                                        

الكفاءة  مدى  على  الوقوف  اساسيه  بصفة  البحث  يهدف 
أهم  زراعة  في  املياه  مستخدمى  روابط  الستخدام  االقتصادية 
االهداف  من  مجموعة  خالل  من  وذلك  االستراتيجية  احملاصيل 
على  املترتبة  االقتصادية  االثار  دراسة  في  تتمثل  والتى  الثانوية 
انشاء وتكوينروابط مستخدمى املياه بكافة مستواياتها فى مركز كفر 
الشيخ،  قياس ومقارنة كفاءة استخدام املياه في مركز كفر الشيخ 
داخل وخارج تلك الروابط على مستوى ترع التوزيع الفرعية وعلى 
مستوى املساقى، تقدير الكفاءة االقتصادية والتكنولوجية للموارد 

املستخدمة فى انتاج محصولى االرز والقمح بعينة الدراسة.

االسلوب البحثى                                                                                   

اعتمد البحث على بعض االساليب التحليلية منها التحليل 
الوصفي واالستداللى واملتمثلة فى كل من معدالت النمو و اختبار 
t بني مجوعتني للمقارنة بني مدخالت ومخرجات العملية اإلنتاجية 
مت  اإلنتاج،كما  دوال  استخدام  مطورة،  والغير  املطورة  احلقول  فى 
استخدام حتليل مغلف البيانات (اسلوب فاريل) ملقارنة مدى كفاءة 

احلقول املطورة عن نظيرتها من احلقول غير املطورة.

مصادر البيانات
اعتمد البحث على كل من البيانات ثانوية والتى تصدرها اجلهات 
وزارة  الشيخ،  كفر  محافظة  والري،  املائية  املوارد  كوزارة  املعنية 
املراجع  ببعض  االستعانة  عن  فضالً  األراضى،  واستصالح  الزراعة 
والرسائل العلمية وثيقة الصلة مبوضوع الدراسة،البيانات األولية والتى 
جمعت في نطاق مركز كفر الشيخ من واقع استمارة استبيان لعينة 

الدراسة فى مركز كفر الشيخ للموسم الزراعى 2019-2018.

عينة الدراسة                                                                

مت حتديد حجم العينة من خالل حصر عدد املساقى املوجودة 
على كل ترعة داخل مركز كفر الشيخ، وقد مت جتميع 100 استمارة 
مقسمة ل 50 استمارة على نظام حقول الرى املطورة على ترعة 
على  املطورة  غير  الرى  حقول  نظام  على  استمارة   50 و  دقلت 
العينة  العينة، مت إستخدام أسلوب  أم عفان داخل مجتمع  ترعة 
والترع،  والقرى  املراكز  إختيار  عند  املراحل  املتعددة  العمدية 
واستخدام اسلوب العينة العشوائية املنتظمة عند إختيار املزارعني 
على املساقى، اعتمد الباحث في جتميع بيانات الدراسة عن طريق 
املقابلة الشخصية جلمع البيانات املطلوبة من عينة الدراسة، حيث 

قام الباحث بزيارة املنتفعني من هذه املساقى مبنطقة الدراسة.

روابط مستخدمى املياه
هي تنظيم أهلى يضم جميع مستخدمي املياه علي الترعة 
كالصناعة  أخري   مهن  وأصحاب  سكان  و  (مزارعني  الفرعية 
واملزارع السمكية وغيرها) ويقوم مستخدمو املياه باختيار ممثلني 
توزيع  بهدف  وذلك  املنتفعني  الرابطة لصالح  إلدارة شئون  عنهم 
عادل ملياه نظيفة بني مستخدميها لتحقيق أقصي إنتاجية زراعية، 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  عمل  للربح،  هادفة  غير  منظمة  وهى 

تطوعي وبدون  أجر(الكاشف،2006).

النتائج البحثية ومناقشتها                                                       

لقياس الكفاءة التكنولوجية للمحاصيل االقتصادية املنزرعة 
حملصول  الشيخ  كفر  رى  هندسة  داخل  الدراسة  عينة  نطاق  في 
الروابط)عن  داخل  املطورة(  احلقول  متيز  فرض  فإن  االرز 
ان  يستدعى  تكنولوجياً  الروابط)  املطورة(خارج  غير  احلقول 
املوارد  من  القدر  نفس  تستخدم  املطورة  احلقول  هذه  مثل  تكون 
من  أكبر  قدراً  تنتج  ولكن  املطورة  غير  احلقول  تستخدمها  التى 
وجود  مدى  على  للتعرف   T بإختبار  االستعانة  مت  ولذلك  الناجت 
فروق بني متوسطات مدخالت ومخرجات العملية اإلنتاجية داخل 

الروابط ونظيرتها خارج الروابط.

أوالً: نتائج  إختبارات (T) بني متوسطى مجموعتى املدخالت
عدم معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات - 1

املستويات  من  حد  أى  عند  الدراسة  عينتى  في  التقاوى 
املعنوية املألوفة، حيث بلغت قيمة (T) احملسوبة لهذا الفرق 
نفس  يستخدمان  احلقلني  كال  أن  على  يدل  وهذا   ،1.92 نحو 

القدر من هذا املورد.

عدم معنوية الفرق بني متوسط قيمة املبيدات املستخدمة للفدان - 2
في عينتى الدراسة عند أى حد من املستويات املعنوية املألوفة، 
حيث بلغت قيمة (T) احملسوبة لهذا الفرق نحو (1.49)، وهذا 
يدل على أن كال احلقلني يستخدمان نفس القدر من هذا املورد.

عدم معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات - 3
االسمدة األزوتية في عينتى الدراسة عند أى حد من املستويات 
املعنوية املألوفة، حيث بلغت قيمة (T) احملسوبة لهذا الفرق 
نفس  يستخدمان  احلقلني  كال  أن  على  يدل  وهذا   ،1.15 نحو 

القدر من هذا املورد.

في - 4 الرى  عمالة  ساعات  عدد  متوسطى  بني  الفرق  معنوية 
عينتى الدراسة عند مستوى معنوية 0.01 حيث بلغت قيمة 
حيث كان متوسط  (T) احملسوبة لهذا الفرق نحو (32.38)، 
غير  وللحقول   21.52 املطورة  للحقول  الرى  ساعات  عدد 

املطورة 54.39 مما يعد اسرافاً فى استخدام هذا املورد.
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معنوية الفرق بني متوسطى عدد الساعات املستخدمة من وحدات 
الدراسة عند مستوى  عينتى  البشرية في  العمالة  إجمالى 
الفرق  لهذا  احملسوبة   (T) قيمة  بلغت  حيث   ،0.01 معنوية 
نحو(21.0)، حيث كان متوسط عدد ساعات العمالة للحقول 
يعد  105.39مما  املطورة  غير  72.84وللحقول  املطورة 

اسرافاً فى استخدام هذا املورد.

عدم معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات - 5
العمل االلى  في عينتى الدراسة عند أى حد من املستويات 
املعنوية املألوفة، حيث بلغت قيمة (T) احملسوبة لهذا الفرق 
نفس  يستخدمان  احلقلني  كال  أن  على  يدل  وهذا   ،1.66 نحو 

القدر من هذا املورد.

معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات كمية - 6
مستوى  عند  الدراسة  عينتى  في  املكعب  باملتر  الرى  مياه 
الفرق  لهذا  احملسوبة   (T) قيمة  بلغت  حيث   ،0.01 معنوية 
الرى للحقول  (51.002)،حيث كان متوسط كمية مياه  نحو 

املطورة 5826.2 وللحقول غير املطورة 6835.9مما يعد اسرافاً 
فى استخدام هذا املورد.

ونظراً لوجود بعض بنود التكاليف التى تبني معنوية فروقها فإن 
الفدانية  اإلنتاج  تكاليف  بنود  إجمالى  هذا إستدعى مقارنة 
املطورة  املطورة واحلقول غير  الدراسة بني احلقول  في عينتى 
قيمة  وبلغت  الدراسة  عينتى  في  الفرق  معنوية  تبني  حيث 
(T) احملسوبة لهذا الفرق نحو (11.852)، حيث بلغت قيمتها 
في احلقول املطورة نحو 5631.6 جنيهاً بينما بلغت في احلقول 

غير املطورة نحو 6835.9 جنيهاً.

نتائج اختبار(T) بني متوسطى مجموعتى اخملرجات:
بني متوسط - 1 وجود فروق معنوية عند املستوى املعنوي 0.01 

 (T) قيمة  بلغت  حيث  الدراسة  عينتى  في  الفدان  إنتاجية 
لعينتى الدراسة في احلقول املطورة وغير  احملسوبة نحو 7.4 

املطورة.

جدول 1. نتائج إختبار (T( لألزواج لمقارنة متوسطات مدخالت – مخرجات العملية اإلنتاجية في الحقول  المطورة وغير المطورة لمحصول األرز في هندسة 
رى  كفر الشيخ

الحقول  المطورةالبيان
الحقول غير 

المطورة
معنوية الفرققيمة Tالفرق بين المتوسطات

ت
خال

ملد
ا

غير معنوي58.7261.252.531.92التقاوى

غير معنوي(1.47)297.34353.3355.99املبيدات

معنوي(32.38)21.5254.3932.87عمالة الرى

إجمالى عدد ساعات 

العمالة
معنوي(21)72.84105.3932.55

غير معنوي(1.15)156.9160.94األسمدة

غير8.258.360.111.66العمل االلى

معنوي(51.002)5826.26835.91009.7كمية مياه الرى

معنوي(11.852)5631.66355.9824.3إجمالى التكاليف

ت
جا

خملر
ا

معنوي4.053.60.4510.79كمية اإلنتاج

معنوي1695215068554437.2اإليراد الكلى

معنوي113218712.52608.53.2صافى العائد

املصدر: جمعت وحسبت بإستخدام برنامج .spss من واقع استمارات االستبيان ملزارعى عينة الدراسة مبركز كفر الشيخ، فى نظام الرى املطور وغير املطور 

املوسم الزراعى 2019-2018.

شكل 1. اجمالى التكاليف واإليراد الكلى وصافى العائد لمحصول األرز فى الحقول المطورة وغير المطورة
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بني - 2  0.01 املعنوي  املستوى  عند  معنوية  فروق  وجود 
متوسط ايراد الفدان الكلى في عينتى الدراسة حيث بلغت 
احلقول  الدراسة في  لعينتى   37.2 نحو  احملسوبة   (T) قيمة 

املطورة وغير املطورة.

بني متوسط - 3 وجود فروق معنوية عند املستوى املعنوي 0.01 
 (T) صافى العائد الفدانى في عينتى الدراسة حيث بلغت قيمة
املطورة  احلقول  في  الدراسة  لعينتى   3.2 نحو  احملسوبة 
املطورة  احلقول  في  قيمتها  بلغت  حيث  املطورة،  وغير 
املطورة  غير  احلقول  في  بلغت  بينما  نحو11321جنيهاً 
احلقول  صالح  فى   2608.5 بلغ  بفارق  جنيهاً   8712.5 نحو 
احلقول  فى  املوارد  الستغالل  كفاءة  لوجود  يشير  مما  املطورة 
عائد  صافى  وحتقيق  املطورة  غير  احلقول  فى  عنها  املطورة 

فى احلقول املطورة اكبر من احلقول غير املطورة.

وغير  املطورة  باحلقول  االرز  إنتاج  لدوال  القياسى  التقدير  ثانياً: 
املطورة:

األرز  حملصول  اإلنتاجية  للدالت  اإلحصائى  التقدير  يستهدف 
تقدير كفاءة استخدام املوارد اإلقتصادية الزراعية وذلك بإستخدام 
تقدير  مت  كما  اللوغاريتمية  الصورة  فى  املتعدد  اإلنحدار  أسلوب 
اإلنتاجية  العناصر  بني  العالقة  على  للوقوف  اإلرتباط  مصفوفة 

وإستبعاد بعضها عند دراسة دوال اإلنتاج.

توصيف النموذج الرياضي املستخدم:
اإلنتاجية في  الدالة  في  التابع)  (املتغير  الناجت  التعبير عن  مت 
صورته الفيزيقية.كما مت التعبير عن جميع املتغيرات في صورتها 
الفيزيقية والتي يفترض تأثيرها على املتغير التابع ومن بني الصور 
املزدوجة   اللوغاريتمية  الصورة  كانت  فقد  العديدة  الرياضية 
Cob Douglasهى أفضل الصور تقديراً للنموذج من الناحيتني 
االحصائية واالقتصادية (جويلى، 1968)، وبالتالي تأخذ دالة اإلنتاج  

احدى الصور الرياضية التالية :

الصورة - 1 في  املطورة  احلقول  في  االرز  حملصول  الدالة  كانت 

اللوغاريتمية املزدوجة حيث كانتعلى هذه الصورة :

Log Y = -7.065 - 0.013 log x
1
 - 0.058 log x

2
- 0.013  

log x
3
 + 0.349 log x

4
 + 1.99 log x

5

1.996***5.346(0.144)(0.859)(0.211)

 = X
1
حيث: Y = القيمة التقديرية لكمية اإلنتاج(طن/فدان)، 

كمية التقاوي بالكيلو (جرام /الفدان)، 

X = كمية األسمدة 
3
X= حجم العمل البشري(ساعة عمل)، 

2

األزوتية الفعالة(وحدة/فدان)،

X = كمية مياه الرى 
5
حجم العمل اآللي(ساعة عمل)،   = X

4

باملتر املكعب/للفدان.

وكانت نتيجة حتليل الدالة كما هو موضح بجدول (2) حيث 
يتضح من خالل اجلدول:

األرز  إنتاج  في  املستخدمة  للموارد  املتوسطة  اإلنتاجية  أن 
 0.469،  0.0531،0.0240 نحو0.06318،  بلغت  قد  باحلقوالملطورة 
البشرى  العمل  و  التقاوى  من  لكل  التوالى   على  طن   0.00066،

والسماد األزوتى و العمل األلى و كمية املياه.

حوالى 	  املوارد  لهذه  احلدية  اإلنتاجية  بلغت  حني  في 
 0.0013،0.1637،(0.00031)  ،(0.0031)،(0.0082)

طن لكل منهم على التوالى.

قد 	  املياه  وكمية  اآللي  العمل  لعنصرى  اإلنتاجية  املرونة 
بلغت نحو 0.349 ،1.995 لكل منهم على التوالى وهى قيم 
موجبة مما يشير إلى استمرار أثارها اإليجابية على اإلنتاجية 
. وتوصى الدراسة بزيادة استخدام هذه املوارد أيضاً حيث أنه 
إنتاج  فأن  احلالى  املستوى  عن  بنسبة %10  منهما  بزيادة كالً 
الترتيب،  على  منهما  لكل   %19.95  ،%3.49 بنسبة  يزيد  األرز 
كما تبني أن املرونة اإلنتاجية لكل من عنصر التقاوى والعمل 
حوالى  بلغت  حيث  سالبة  جاءت  األزوتى  والسماد  البشرى 
مما  التوالى،  على  منهم  لكل   (0.013)،(0.058)  ،(0.013)
يستدعى ضرورة ترشيد إستخدام هذه املوارد وذلك بتخفيض 

الكميات املستخدمة منها لسالبية إنتاجيتها احلدية.

كما تشير قيمة معامل التحديد R2 والتى بلغت 0.78، الى 
أن عناصر اإلنتاج كانت مسئولة عن تفسير حوالى 78% من التغير 
الكلى فى إنتاج األرز داخل احلقول املطورة في نظام الروابط . كما 
معنوية  الى   26.94 ب  قدرت  والتى  احملسوبة   (F) قيمة  أشارت 
االحصائية  البيانات  لطبيعة  ومالئمته  املستخدم  النموذج 

للظاهرة محل الدراسة. 
في  املطورة  غير  احلقول  في  األرز  حملصول  الدالة  كانت   -2

الصورة اللوغاريتمية املزدوجة حيث كانتعلى هذه الصورة :

Log Y= 1.955- 0.017log x
1
+0.065 log x

2
-0.022 log x

3
 

+ 0.122 log x
4
-1.873 log x

5

          9.186*  (0.437)       3.512*           (1.249)
2.419**           (10.005)*

جدول 2. كفاءة إستخدام الموارد الزراعية في إنتاج محصول األرز بالحقول المطورة عام 2018

FR2قيمة Tالمرونةالناتج المتوسطالناتج الحدىالمورد 

X1 (0.211)(0.13)0.06318(0.0082)التقاوى

26.940.78

X2 (0.859)(0.058)0.0531(0.0031)العمل البشرى

X3 (0.144)(0.013)0.0240(0.00031)السماد االزوتى

X4 0.16370.4690.3495.346العمل االلى

X5 0.00130.000661.9691.996كمية املياه

املصدر: نتائج التقدير اإلحصائى لدالة اإلنتاج اللوغاريتمية لألرز في احلقول املطورة، الوحدة مقدرة بالطن، املوسم الزراعى 2019-2018.
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وكانت نتيجة حتليل الدالة كما هو موضح بجدول (3) حيث 
يتضح من خالل اجلدول:

األرز 	  إنتاج  في  املستخدمة  للموارد  املتوسطة  اإلنتاجية  أن 
0.0614،0.0342،0.022 حوالى  بلغت  قد  املطورة  غير  باحلقول 

العمل  و  التقاوى  من  لكل  التوالى  على  5،0.4312،0.5274طن 
البشرى و السماد األزوتى و العمل االلى و كمية املياه.

في حني بلغت اإلنتاجية احلدية لهذه املوارد حوالى (0.0010)،0.00	 
22،(0.0005)،0.0526،(0.9878) طن لكل منهم بالترتيب.

قد 	  االلى   العمل  و  البشرى  العمل  لعنصر  اإلنتاجية  املرونة 
بلغت نحو 0.065 ، 0.122 لكل منهم على التوالى وهى قيم 
موجبة مما يشير إلى استمرار أثارها اإليجابية على اإلنتاجية، 
أنه  حيث  أيضاً  املوارد  هذه  استخدام  بزيادة  الدراسة  وتوصى 
بزيادة كالً منهما بنسبة  10% عن املستوى احلالى فأن إنتاج 
الترتيب،  لكل منهم على   %  1.22  ، يزيد بنسبة %0.65  االرز 
كما تبني أن املرونة اإلنتاجية لكل من عنصر التقاوى وكمية 
السماد األزوتى و كمية املياه جاءت سالبة حيث بلغت حوالى 
مما  التوالى،  على  منهم  لكل   (1.873)،(0.022)،(0.017)
يستدعى ضرورة ترشيد استخدام هذه املوارد وذلك بتخفيض 

الكميات املستخدمة منها لسالبيه إنتاجيتها احلدية.

كما تشير قيمة معامل التحديد R2 والتى بلغت 0.68، الى أن 
من التغير  عناصر اإلنتاج كانت مسئولة عن تفسير حوالى %68 
أشارت  كما  املطورة.  غير  احلقول  فى  األرز  إنتاج  فى  الكلى 
النموذج  معنوية  الى   57.39 ب  قدرت  والتى  احملسوبة   (F)قيمة
املستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات االحصائية للظاهرة محل 

الدراسة.

ً: حتليل فاريل لتقدير الكفاءة اإلنتاجية في ظل ثبات وتغير  ثالثا 
وغير  املطورة  احلقول  في  االرز  حملصول  للسعه  العائد 

املطورة في هندسة كفر الشيخ:
الكفاءة  مقدار  متوسط  أن   (4) اجلدول  بيانات  من  يتضح 
التكنولوجية في ظل ثبات العائد للسعة في احلقول غير املطورة 
بلغت نحو 0.877 وهذا يعنى أن اصحاب هذه احلقول ميكنهم زيادة 
املوارد  كمية  في  زيادة  اى  دون   %12.3 بنحو  تقدر  بنسبة  اإلنتاج 
من  قدراً  يفقدون  احلقول  هذه  اصحاب  فأن  وكذلك  املستخدمة 
يترتب  الذى  االمر  اإلنتاج  في  املستخدمة  االقتصادية  مواردهم 

عليه زيادة تكاليف إنتاجهم بنسبة تقدر بنحو %12.3.

جدول 3. كفاءة استخدام الموارد الزراعية في إنتاج محصول األرز بالحقول غير المطورة عام 2018

FR2قيمة tالمرونةالناتج المتوسطالناتج الحدىالمورد

X1 (0.437)(0.016)0.0614(0.0010)التقاوى

57.390.68

X2 0.00220.03420.0653.512العمل البشرى

X3 (1.249)(0.022)0.0225(0.0005)السماد األزوتى

X4 0.05260.43120.1222.419العمل االلى

X5 (10.005)(1.873)0.5274(0.9878)كمية املياه

املصدر: نتائج التقدير اإلحصائى لدالة إنتاج األرز في احلقول غير املطورة، الوحدة مقدرة بالكيلو، املوسم الزراعى 2019-2018.

جدول 4. تقدير الكفاءات لمدخالت العملية اإلنتاجية لمحصول األرز في الحقول المطورة والحقول غير المطورة  في هندسة ومركز  كفر الشيخ

بيان الحقول

كفاءة تكنولوجية المدخالت
في حالة الثبات

Crs.te

كفاءة تكنولوجية 
في حالة التغير

Vrs.te

Scale عائد
السعة إجمالى مياه األسمدةإجمالى العمالةالتقاوى

الرى

ثابت58.72272.84156.95826.2111احلقول املطورة

احلقول غير 
املطورة

متزايد61.25105.39160.96835.90.8770.9870.889

األرز،  الكفاءة فى حقول  املدخالت لتقدير  الشيخ، وحتليل فاريل ملتوسطات  الدراسة مبركز كفر  واقع استمارة االستبيان لعينة  حسبت وجمعت من  املصدر: 

املوسم الزراعى 2019-2018.
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 كما يتضح من بيانات نفس اجلدول أن متوسط مقدار الكفاءة 
التكنولوجية في ظل تغير العائد للسعة في احلقول غير املطورة 
ميكنهم  احلقول  هذه  اصحاب  أن  يعنى  وهذا   0.987 نحو  بلغت 
كمية  في  زيادة  اى  دون   %1.3 بنحو  تقدر  بنسبة  اإلنتاج  زيادة 
املوارد املستخدمة وكذلك فأن اصحاب هذه احلقول يفقدون قدراً 
من مواردهم االقتصادية املستخدمة في اإلنتاج االمر الذى يترتب 
عليه زيادة تكاليف إنتاجهم بنسبة تقدر بنحو 1.3%، كما اوضح 
غير  االرز  حقول  في   0.889 ب  قدر  قد  السعة  فائض  أن  اجلدول 
من  فواقد  وجود  اجلدول  نفس  بيانات  من  يالحظ  كما  املطورة، 
املوارد اإلنتاجية املستخدمة في العملية اإلنتاجية في حقول االرز 
من  كجم   1.72 بنحو  قدرت  املطورة  مثيلتها  عن  املطورة  غير 
وبنحو  العمل.  ساعات  عدد  من  ساعة   31.16 وبنحو  التقاوى، 
نتائج  وأظهرت  املستخدمة،  االزوت  وحدات  من  وحدة   1.88
احلقول  في  املائية  املوارد  استخدام  في  اسراف  وجود  اجلدول 
م3   919.75 بنحو  املطورة  احلقول  في  مثيلتها  عن  املطورة  غير 
كمتوسط لكمية املياه املستخدمة في حقول االرز وهذا يعد اهدار 

للموارد املائية.

تقدير كفاءة املوارد في إنتاج محصول القمحبمركز كفر الشيخ 
داخل وخارج الروابط:

كفاءة استخدام املوارد في إنتاج محصول القمح :
أ- أختبار T بني متوسطى مجموعتني حملصول القمح :

للوقوف على مدى كفاءة استخدام املوارد في إنتاج محصول 
ملقارنة   T اختبار  استخدام  مت  فقد  الروابط  وخارج  داخل  القمح 
ومخرجات  مدخالت  متوسطات  ملقارنة  مجموعتني  متوسطى 
العملية اإلنتاجية وذلك كما هو موضح بجدول (5) حيث متثلت 
املدخالت في كمية التقاوى وقيمة املبيدات وكمية وحدات السماد 
األزوت والسماد الفوسفاتى وعمالة الرى واجمالي العمل البشرى 
وكمية مياه الرى وتكلفة عملية الرى واخملرجات متثلت في كمية 

اإلنتاج للفدان،االيراد الكلى للفدان، وصافى العائد الفدانى.

نتائج  إختبارات (T) بني متوسطى مجموعتى املدخالت :
عدم معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات - 1

املستويات  من  حد  أى  عند  الدراسة  عينتى  في  التقاوى 
املعنوية املألوفة،حيث بلغت قيمة (T) احملسوبة لهذا الفرق 
نحو (1.29)، وهذا يدل على أن كال احلقلني يستخدمان نفس 

القدر من هذا املورد.

عدم معنوية الفرق بني متوسط قيمة املبيدات املستخدمة - 2
للفدان في عينتى الدراسة عند أى حد من املستويات املعنوية 
نحو  الفرق  لهذا  احملسوبة   (T) قيمة  بلغت  املألوفة،حيث 
(1.36)، وهذا يدل على أن كال احلقلني يستخدمان نفس القدر 

من هذا املورد.

عدم معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات - 3
االسمدة األزوتية في عينتى الدراسة عند أى حد من املستويات 
املعنوية املألوفة،حيث بلغت قيمة (T) احملسوبة لهذا الفرق 
نفس  يستخدمان  احلقلني  كال  أن  على  يدل  وهذا   ،1.22 نحو 

القدر من هذا املورد.

عدم معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات - 4
من  حد  أى  عند  الدراسة  عينتى  في  الفوسفاتية  االسمدة 
احملسوبة   (T) املألوفة،حيث بلغت قيمة  املعنوية  املستويات 
احلقلني  كال  أن  على  يدل  وهذا   ،0.59 نحو  الفرق  لهذا 

يستخدمان نفس القدر من هذا املورد.

املستخدمة - 5 الساعات  عدد  متوسطى  بني  الفرق  معنوية 

وحدات عمالة الرى في عينتى الدراسة عند مستوى معنوية 
نحو  الفرق  لهذا  احملسوبة   (T) قيمة  بلغت  0.01،حيث 
الرى  عمالة  ساعات  عدد  متوسط  كان  حيث   ،(14.24)
15.74مما  املطورة  غير  5.28وللحقول  املطورة  للحقول 

يعد اسرافاً فى استخدام هذا املورد.

معنوية الفرق بني متوسطى عدد الساعات املستخدمة من - 6
عند  الدراسة  عينتى  في  البشرية  العمالة  إجمالى  وحدات 
مستوى معنوية 0.01، حيث بلغت قيمة (T) احملسوبة لهذا 
الفرق نحو  (8.07)، حيث كان متوسط عدد ساعات العمالة 
للحقول املطورة 39.29 وللحقول غير املطورة 48.18 مما يعد 

اسرافاً فى استخدام هذا املورد.

عدم معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات - 7
العمل االلى  في عينتى الدراسة عند أى حد من املستويات 
املعنوية املألوفة،حيث بلغت قيمة (T) احملسوبة لهذا الفرق 
نفس  يستخدمان  احلقلني  كال  أن  على  يدل  وهذا   ،1.83 نحو 

القدر من هذا املورد.

معنوية الفرق بني متوسط القدر املستخدم من وحدات كمية - 8
مستوى  عند  الدراسة  عينتى  في  املكعب  باملتر  الرى  مياه 
الفرق  لهذا  احملسوبة   (T) قيمة  بلغت  حيث   ،0.01 معنوية 
للحقول  الرى  مياه  كمية  متوسط  كان  حيث   ،(18.3) نحو 
يعد  2555.8مما  املطورة  غير  1877.3وللحقول  املطورة 

اسرافاً فى استخدام هذا املورد.

ونظراً لوجود بعض بنود التكاليف التى إتضح معنوية فروقها 
فإن هذا إستدعى مقارنة إجمالى بنود تكاليف اإلنتاج الفدانية في 
املطورة  غير  واحلقول  املطورة  احلقول  بني  الدراسة  عينتى 
 (T) حيث إتضح معنوية الفرق في عينتى الدراسة وبلغت قيمة

احملسوبة لهذا الفرق نحو (1.4). 

نتائج اختبار(T) بني متوسطى مجموعتى اخملرجات :
وااليراد  الفدان  إنتاجية  متوسط  في  اخملرجات  متثلت  حيث 
الفدانى الكلى وصافى العائد الفدانى كما إتضح من خالل التقدير 
الفدانى  واإليراد  الفدانية  اإلنتاجية  الفروق  إلختبارات  اإلحصائى 
موضح  هو  كما   (T) إختبار  خالل  من  الفدانى  اإليراد  وصافى 

بجدول رقم (3-17) كاالتى  :
بني   0.01 املعنوي  املستوى  عند  معنوية  غير  فروق  وجود   -1
متوسط إنتاجية الفدان في عينتى الدراسة حيث بلغت قيمة 
احلقول  في  الدراسة  لعينتى   1.43 نحو  احملسوبة   (T)

املطورة وغير املطورة.
متوسط  بني   0.01 املعنوي  املستوى  عند  معنوية  فروق  وجود   -2
 (T) ايراد الفدان الكلى في عينتى الدراسة حيث بلغت قيمة
املطورة  احلقول  في  الدراسة  لعينتى   2.05 نحو  احملسوبة 

وغير املطورة.
متوسط  بني   0.01 املعنوي  املستوى  عند  معنوية  فروق  وجود   -3
 (T) صافى العائد الفدانى في عينتى الدراسة حيث بلغت قيمة
املطورة  احلقول  في  الدراسة  لعينتى   1.4 نحو  احملسوبة 
املطورة  احلقول  في  قيمتها  بلغت  حيث  املطورة،  وغير 
املطورة  غير  احلقول  في  بلغت  بينما  نحو6955.2جنيهاً 
احلقول  صالح  فى   369.3 بلغ  بفارق  6585.9جنيهاً  نحو 
احلقول  فى  املوارد  الستغالل  كفاءة  لوجود  يشير  مما  املطورة 
عائد  صافى  وحتقيق  املطورة  غير  احلقول  فى  عنها  املطورة 

فى احلقول املطورة اكبر من احلقول غير املطورة.
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جدول 5. نتائج إختبار )T( لألزواج لمقارنة متوسطات مدخالت – مخرجات العملية اإلنتاجية في الحقول  المطورة وغير المطورة لمحصول القمح  في 
هندسة رى  كفر الشيخ

الحقول غير الحقول  المطورةالبيان
المطورة

الفرق بين 
معنوية الفرققيمة Tالمتوسطات

ت
خال

مد
ال

غير معنوي)1.29(57.2658.120.86التقاوى

غير معنوي)1.36(412.9474.461.5المبيدات

معنوي5.2815.7410.4614.24عمالة الرى

إجمالى عدد ساعات 
معنوي39.2948.188.898.07العمالة

غير معنوي136.2139.43.21.22االسمدة االزوتية

غير معنوي23.3324.711.380.59االسمدة الفوسفاتية

غير معنوي6.196.940.751.83العمل االلى

معنوي1877.32555.8678.518.30كمية مياه الرى

غير معنوي3308.23491.1182.91.4اجمالى التكاليف

ت
رجا

مخ
ال

غير معنوي17.516.90.61.43كمية اإلنتاج

معنوي1044698945522.05االيراد الكلى

غير معنوي7137.86402.9369.31.4صافى العائد
املصدر: حسبت وجمعت من واقع استمارة االستبيان ملزارعى عينة الدراسة مبركز كفر الشيخ، احلقول املطورة والغير مطورة، املوسم الزراعى 2019-2018

شكل 2 إجمالى التكاليف واإليراد اكلى وصافى العائد لمحصول القمح فى الحقول المطورة وغير المطورة
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ب- تقدير دوال اإلنتاج حملصول القمح :
تقدير منوذج االنحدار في الصورة اللوغاريتمية املزدوجة:

الصورة  في  املطورة  احلقول  في  القمح  حملصول  اإلنتاج  دالة    -1
اللوغاريتمية املزدوجة حيث كانت على هذه الصورة :

Log Y = -1.19 + 1.611 log x
1
 – 0.451 log x

2
 – 0.403 

log x
3
 – 0.012 log x

4
 + 0.069 log x

5
 + 0.348 log x

6

(2.085)  5.197   (3.57)   (2.91)   (0.41) 1.5  2.37

 =  x
1
(أردب/فدان)، اإلنتاج  لكمية  التقديرية  القيمة   =Y :حيث

كمية التقاوي بكجم/الفدان 

كمية األسمدة   =
 
x

3
(ساعة عمل)، العمل البشري مقدراً   =

 
x

2

األزوتية الفعالة (وحدة/فدان) 

x= حجم 
5
x= كمية االسمدة الفوسفاتية الفعالة( وحدة/فدان)،

4

العمل اآللي(ساعة عمل) 

x = كمية مياه الرى باملتر املكعب/لفدان 
6

القياسى  التقدير  مؤشرات  أن   (6) جدول  بيانات  من  يتضح 
لدالة اإلنتاج حملصول القمح باحلقول املطورة كانت كاالتي:

أن مؤشر اإلنتاجية املتوسطة للموارد املستخدمة في إنتاج 	 
القمح باحلقول املطورة قد بلغت نحو 0.3036،0.4424،0.127

6،0.7450،2.8105،0.0093 أردب على التوالى  لكل من التقاوى 
و  الفوسفاتى  والسماد  األزوتى  والسماد  البشرى  العمل  و 

العمل األلى و كمية املياه.

في حني بلغت اإلنتاجية احلدية لهذه املوارد حوالى 0.4891،(0	 
1995.)،(0.0514)،(0.0089)،0.1939،0.0032 أردب لكل منهم 

على التوالى .

باستعراض بيانات جدول (6) قد تبني:
اآللي 	  والعمل  التقاوى  لعناصر  اإلنتاجية  املرونة  مؤشر  أن 

لكل  نحو1.611،0.069،0.348  بلغت  قد  املياه  كمية  و 
إلى استمرار  التوالى وهى قيم موجبة مما يشير  منهم على 
بزيادة  الدراسة  اإلنتاجية،وتوصى  على  اإليجابية  أثارها 
استخدام هذه املوارد أيضاً حيث أنه بزيادة كالً منهما بنسبة 
بنسبة  يزيد  القمح  إنتاج  فأن  احلالى  املستوى  عن   %10

16.1%،0.69%،3.48%،لكل منهم على الترتيب .

كما تشير قيمة معامل التحديد R2 والتى بلغت 0.754،الى أن 	 
من  اإلنتاج كانت مسئولة عن تفسير حوالى %75.4  عناصر 
التغير الكلى فى إنتاج القمح  فى احلقول املطورة،كما أشارت 
معنوية  الى   12.254 ب  قدرت  والتى  احملسوبة   (F) قيمة 
االحصائية  البيانات  لطبيعة  ومالئمته  املستخدم  النموذج 

للظاهرة محل الدراسة.

في  املطورة  غير  احلقول  في  القمح  حملصول  اإلنتاج  دالة   -1
هذه  على  كانت  حيث  املزدوجة  اللوغاريتمية  الصورة 

الصورة :
Log Y = 5.395 + 0.177 log x

1
 – 0.164 log x

2
 – 0.963 

log x
3
 + 0.005 log x

4
 + 0.11 log x

5
 - 0.656 log x

6

4.462  0.952   (1.921)   3.89   0.264   3.342    (0.281)

القياسى  التقدير  مؤشرات  أن   (7) جدول  بيانات  من  يتضح 
لدالة اإلنتاج حملصول القمح باحلقول غير املطورة كانت كاالتي:

في 	  املستخدمة  للموارد  املتوسطة  اإلنتاجية  مؤشر  بلغ 
0.2926، نحو  بلغت  قد  املطورة  غير  باحلقول  القمح  إنتاج 

التوالى   على  أردب   0.3529،0.1220،0.6882،2.4496،0.0067
لكل من التقاوى و العمل البشرى والسماد األزوتى والسماد 

الفوسفاتى و العمل اآللي و كمية املياه.

 	 ،0.0518 حوالى  املوارد  لهذه  احلدية  اإلنتاجية  بلغت  في حني 
 0 . 0 0 3 4 ، 0 . 2 6 9 4 ، 0 . 0 0 4 4 ، (0 . 1 1 7 4 ) ، (0 . 0 5 7 9 )

أردب لكل منهم على التوالى.

لعناصرالتقاوى 	  اإلنتاجية  املرونة  بلغت  حني  فى 
 0.11  ،0.005  ،0.177 اآللينحو  والسمادالفوسفاتيوالعمل 
إلى  يشير  مما  موجبة  قيم  وهى  التوالى  على  منهم  لكل 
الدراسة  اإلنتاجية،وتوصى  على  اإليجابية  أثارها  استمرار 
بزيادة استخدام هذه املوارد أيضاً حيث أنه بزيادة كالً منهما 
بنسبة 10% عن املستوى احلالى فأن إنتاج القمح يزيد بنسبة 

1.7%،0.05%،1.1%،لكل منهم على الترتيب.

كما تشير قيمة معامل التحديد R2 والتى بلغت 0.92،الى أن 
عناصر اإلنتاج كانت مسئولة عن تفسير حوالى 92 % من التغير 
الكلى فى إنتاج القمح  فى احلقول غير املطورة،كما أشارت قيمة 
النموذج  معنوية  الى   20.185 ب  قدرت  والتى  احملسوبة   (F)
املستخدم ومالئمته لطبيعة البيانات االحصائية للظاهرة محل 

الدراسة.

في  القمح   حملصول  اإلنتاجية  العملية  ملدخالت  الكفاءة  تقدير 
ومركز  هندسة  في  املطورة   غير  واحلقول  املطورة  احلقول 

كفر الشيخ:
التكنولوجية  الكفاءة  مقدار  متوسط  أن   (8) جدول  يوضح 
مما  في ظل ثبات العائد للسعة في احلقول املطورة بلغت نحو 1 
اإلنتاجية  املوارد  استغلوا  قد  احلقول  هذه  اصحاب  ان  على  يدل 
اظهرت  السعة  عائد  تغير  حالة  في  وكذلك  االمثل،  االستغالل 

النتائج استغاللهم للموارد اإلنتاجية االستغالل االمثل.

كما يتضح من بيانات نفس اجلدول أن متوسط مقدار الكفاءة 
التكنولوجية في ظل ثبات العائد للسعة في احلقول غير املطورة 
ميكنهم  احلقول  هذه  اصحاب  أن  يعنى  وهذا   0.951 نحو  بلغت 
كمية  في  زيادة  اى  دون   %4.9 بنحو  تقدر  بنسبة  اإلنتاج  زيادة 
املوارد املستخدمة وكذلك فأن اصحاب هذه احلقول يفقدون قدراً 
من مواردهم االقتصادية املستخدمة في اإلنتاج االمر الذى يترتب 

عليه زيادة تكاليف إنتاجهم بنسبة تقدر بنحو %4.9.

كما يتضح من بيانات نفس اجلدول أن متوسط مقدار الكفاءة 
التكنولوجية في ظل تغير العائد للسعة في احلقول غير املطورة 
ميكنهم  احلقول  هذه  اصحاب  أن  يعنى  وهذا   0.985 نحو  بلغت 
كمية  في  زيادة  اى  دون   %1.5 بنحو  تقدر  بنسبة  اإلنتاج  زيادة 
املوارد املستخدمة وكذلك فأن اصحاب هذه احلقول يفقدون قدراً 
من مواردهم االقتصادية املستخدمة في اإلنتاج االمر الذى يترتب 
عليه زيادة تكاليف إنتاجهم بنسبة تقدر بنحو 1.5%، كما اوضح 
اجلدول أن فائض السعة قد قدر ب 0.966  في حقول القمح غير 

املطورة.

املوارد  من  فواقد  وجود  اجلدول  نفس  بيانات  من  يالحظ  كما 
اإلنتاجية املستخدمة في العملية اإلنتاجية في حقول القمح غير 
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جدول 6. كفاءة إستخدام الموارد الزراعية في إنتاج محصول القمح بالحقول المطورة عام 2018

FR2قيمة tالمرونةالناتج المتوسطالناتج الحدىالمورد

X1 5.197*0.48910.30361.611التقاوى

12.2540.754

X2 (3.57)*(0.451)0.4424(0.1995)العمل البشرى

X3 (2.91)*(0.403)0.1276(0.0514)السماد األزوتى

X4 (0.41)(0.012)0.7450(0.0089)السماد الفوسفاتى

X5 0.19392.81050.0691.5العمل االلى

X6 2.37*0.00320.00930.348كمية املياه

املصدر: نتائج التقدير اإلحصائى لدالة اإلنتاج اللوغاريتمية للقمح في احلقول املطورة، املوسم الزراعى 2019-2018.

جدول 7. كفاءة إستخدام الموارد الزراعية في إنتاج محصول القمح بالحقول غير المطورة عام 2018

FR2قيمة tالمرونةالناتج المتوسطالناتج الحدىالمورد

X1 0.05180.29260.1770.952التقاوى

20.1850.92

X2 (1.921)(0.164)0.3529(0.0579)العمل البشرى

X3 (3.89)(0.963)0.1220(0.1174)السماد األزوتى

X4 0.00340.68820.0050.264السماد الفوسفاتى

X5 0.26942.44960.113.342العمل االلى

X6 (0.281)(0.656)0.00440.0067كمية املياه

املصدر: نتائج التقدير اإلحصائى لدالة اإلنتاج اللوغاريتمية للقمح في احلقول غير املطورة بعينة الدراسة، املوسم الزراعى 2019-2018.

جدول 8. تقدير الكفاءة لمدخالت العملية اإلنتاجية لمحصول القمح  في الحقول المطورة والحقول غير المطورة  في هندسة ومركز  كفر الشيخ

بيان الحقول

المدخالت

كفاءة 
تكنولوجسية 

في حالة 
الثبات

Crs.te

كفاءة 
تكنولوجية 
في حالة 

التغير

Vrs.te

Scale

عائد 
السعة

التقاوى
إجمالى 
العمالة

األسمدة

ازوتية

اسمدة 
فوسفاتية

العمل االلى
إجمالى مياه 

الرى

ثابت57.2639.29136.223.336.191877.3111احلقول املطورة

احلقول غير 

املطورة
متزايد58.1248.18139.424.716.942555.80.9510.9850.966

املصدر: حسبت من واقع  استمارة االستبيان ملرزاعى عينة الدراسة مبركز كفر الشيخ، تقدير الكفاءة التكنولوجية بأسلوب فاريل، املوسم الزراعى 2019-2018.
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من  8.18ساعة  بنحو  قدرت  املطورة  مثيلتها  عن  املطورة 
االزوت  وحدات  من  وحدة   1.14 وبنحو  العمل.  ساعات  عدد 
املستخدمة، وبنحو 1.01وحدة من وحدات الفوسفات املستخدمة، 
نتائج  وأظهرت  االلى،  العمل  ساعة  من  وحدة   0.647 وبنحو 
احلقول  في  املائية  املوارد  استخدام  في  اسراف  وجود  اجلدول 
640.68م3  بنحو  املطورة  احلقول  في  مثيلتها  عن  املطورة  غير 
كمتوسط لكمية املياه املستخدمة في حقول القمح وهذا يعد اهدار 

للموارد املائية.

وعليه واتساقاً مع ماتوصل اليه البحث من نتائج ميكن التوصية 
مبا يلى: 

- العمل على التوسع في تطوير نظم الرى احلقلى في الدلتا وفى 
النتائج  أثبتت  حيث  اخلصوص،  على  الشيخ  كفر  محافظة 
انه يوفر  919.75 م3 كمتوسط لكمية املياه املستخدمة في 
حقول االرز، 640.68 م3 كمتوسط لكمية املياه املستخدمة 

في حقول القمح.

املياه  مستخدمى  لروابط  التوزيع  بترع  املياه  إدارة  مهام  نقل   -
واملالية)  (البشرية  احلكومية  املوارد  على  الضغط  لتقليل 
للمحافظة  الترع  ملياه  مبلكيتهم  املزارعني  احساس  لزيادة 

عليها.

روابط مستخدمى  بها  تقوم  التى  باألدوار  اجملتمعى  الوعى  رفع   -
بوجه  والرى  الزراعة  وبقطاع  عام  بوجه  اجملتمع  فى  املياه 

خاص.

- ضرورة تشجيع الدولة إلنشاء وتكوين روابط مستخدمي املياه، 
وإعطائها الصفة القانونية للقيام بدورها على أكمل وجه.

وفترة  مبكر  نضج  عمر  ذات  أرز  اصناف  زراعة  على  العمل   -
مكوث اقل في احلقل وأقل استهالكاً للمياه.

- العمل على التوسع فى زراعة القمح بنظم الرى احلديثة املطورة 
وذلك لتقليل الفجوة الغذائية من القمح املطلوب لالستهالك. 
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EGYPT is one of the countries with a clear scarcity in its natural agricultural resources. The 
agricultural sector is the main consumer of water, consuming 79.8% of the total actual 

water consumption annually,The total available water resources in Egypt is currently about 
80.68 billion cubic meters, of which 55.5 billion cubic meters represent the annual revenues 
of the Nile River according to the agreement of shared Nile water between Egypt and Sudan 
in 1959, The research aims at identifying the role of water users associations at all levels by 
measuring and comparing the water use efficiency in Kafr El-Sheikh governorate inside and 
outside those links at the level of sub-distribution canals and mesqas level and estimating the 
production functions of the rice and wheat yields in KFS center within the study sample, The 
most important results were the loss of productive resources used in the production process 
in the undeveloped rice fields compared to the developed ones estimated at 31.16 hours of 
working hours, and there is an extravagance in the use of water resources in undeveloped fields 
compared to that in developed fields by about 919.75 m3 as the average amount of water used 
in rice fields, Losses of productive resources used in the production process in undeveloped 
wheat fields compared to the developed ones were estimated at 8.18 hours of working hours, 
Excessive use of water resources the average amount of water used in wheat fields is 640.68 m3, 
which is a waste of water resources.

Studying the Economic Effects of Water Users Associations on Rice and Wheat 
Production in Kafr El-Sheikh Center
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